
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, 

deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100; 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse 

caso será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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O Padeiro 
Rubem Braga 

  
  Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 
apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos 
jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos 
patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar o seu café de manhã com 
pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo. 
 Está bem. Tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 
lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar pão à porta do apartamento 
ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 
 – Não é ninguém, é o padeiro! 
 Interroguei-o uma vez: como tivera a idéia de gritar aquilo? 
 “Então você não é ninguém?” 
 Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater 
a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que 
vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é ninguém, 
não senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém... 
 Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para 
___________ que estava falando com um colega, ainda menos importante. Naquele tempo eu também, como os 
padeiros, fazia trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, ____________ sempre 
depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares 
rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. 
 Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no jornal que 
levava para casa, além de ____________ ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o 
meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a 
lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é ninguém, é só o padeiro!” 
 E assobiava pelas escadas. 

Ai de ti, Copacabana. 6. Ed. Rio de Janeiro, Record, 1981. P. 36-7. 
  
01 - Assinale a alternativa em que as palavras que preenchem as lacunas do texto estão corretamente escritas: 
a) esplicar – quase – reportajens.     c) explicar – quase – reportagens. 
b) explicar – quaze – reportagens.      d) esplicar – quaze – reportajens. 
 
02 - Analise as afirmativas quanto à acentuação gráfica e assinale a incorreta: 
a) As oxítonas café e você são acentuadas porque terminam em e. 
b) As palavras véspera, máquina e crônica são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos lá e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a e o. 
d) As palavras idéia e saía obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
 
03 - Quanto ao plural dos substantivos analise as afirmativas: 
I – Pão e mão para formar o plural basta acrescentar simplesmente um s à forma singular. 
II – Os substantivos povo e forno sofrem metafonia quando se pluralizam, mudando o o fechado para o o aberto. 
III – O plural no diminutivo de jornal e lar de acordo com a norma culta são jornalzinhos e larzinhos. 
IV – Os substantivos terminados em r (lar) e z (rapaz) formam o plural acrescentando es ao singular. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas.     c) apenas II e IV estão corretas. 
b) apenas III e IV estão corretas.     d) apenas I e III estão corretas. 
 
04 - Em “Quando vinha deixar pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar 
os moradores, avisava gritando:” (2º parágrafo) 
Os termos sublinhados são recursos de coesão textual cuja função é assinalar relações de sentido de: 
a) tempo e oposição.      c) causa e tempo. 
b) tempo e conseqüência.      d) conseqüência e adição de argumentos. 
 
05 - Analise as afirmativas: 
I - Há duas maneiras de escrever assobiava e assoviava ambas aceitas pela norma culta. 
II - Ablução no texto significa lavagem de todo o corpo ou de parte dele. (1º parágrafo). 
III - Em “Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo”... (6º parágrafo). A virgula 
pode ser eliminada porque as orações coordenadas têm o mesmo sujeito. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas I e III estão corretas. 
d) I – II e III estão corretas. 
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06 - Analise as afirmações sobre o texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se falsas: 
(    ) O padeiro gritava que não era ninguém com a finalidade de não incomodar as pessoas. 
(   ) Esse auto rebaixamento na sociedade por parte do padeiro lhe causava tristeza e constrangimento. 
(  ) O fato de não se considerar uma pessoa não foi idéia do próprio padeiro, mas sim de outros profissionais tão 
desvalorizados quanto ele. Empregada doméstica. 
(    ) O narrador ao se comparar com o padeiro se considera mais importante que ele. 
(   ) O narrador com a fala do padeiro sofreu uma profunda transformação – tornou-se mais humilde. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo: 
a) V – V – F – V – F.      c) F – F – V – V – F. 
b) V – F – V – F – V.      d) F – V – F – V – V. 
 
07 - Uma certa pessoa aplicou R$ 7500,00 à taxa de 15% de juro ao ano. Qual será o juro obtido ao fim de 40 
dias, sob o regime de juros simples? Dados = 1 ano igual a 365 dias 
a) R$ 125,28       c) R$ 130,65 
b) R$ 128,00       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - As bases de um trapézio medem 20 cm e 5,6 cm. Se a medida de cada um dos outros lados é 12 cm, qual será 
a área do trapézio? 
a) 112,68 cm       c) 122,88 cm 
b) 118,58 cm       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

09 - Existe um número positivo para o qual a expressão 2( 2) 4x x− + − é igual a 40. Determine esse número: 

a) 8        c) 5 
b) 6        d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Encontre o valor de x  e y  na figura a seguir:  

a) x ≅ 15,01 e y = 36 

b) x ≅ 15,10 e y = 36 

c) x ≅ 15 e y = 26  

d) Nenhuma das alternativas anteriores 

 
11 - Até parece que estamos voltando à “idade da pedra”, um técnico a serviço da COPEL foi baleado no dia 
10/08 ao tentar fazer o “corte” de energia elétrica em uma residência. Segundo relatos, anteriormente outro 
funcionário havia ido ao local para cumprir a mesma ordem, porém desistiu depois de ser ameaçado pelo 
morador. Em que cidade ocorreu estes fatos? 
a) Campo Largo.       c) Palmeira. 
b) Ipiranga.       d) Ponta Grossa. 
 
12 - Em decorrência de qual conflito armado o atual Município de Mandaguari deixou de se chamar “Lovat”? 
a) 1ª (primeira) Guerra Mundial.     c) Guerra do Contestado. 
b) 2ª (segunda) Guerra Mundial.     d) Guerra do Paraguai. 
 
13 - Na gestão de qual prefeito ocorreu a demolição da “Praça Independência”? 
a) Élio Duarte Dias.      c) João Ernesto Ferreira. 
b) Jair Alípio Costa.       d) Manoel Donha Sanches. 
 
14 - Todas as alternativas abaixo apresentam pessoas que não podem se candidatar a cargos eletivos, EXCETO: 
a) O cônjuge, parente ou afim de um detentor de cargo no Poder Executivo. 
b) Os analfabetos. 
c) Os filiados com apenas 1 (um) ano de filiação a um partido político. 
d) Os inalistáveis. 

 
15 - Sobre a ingestão oral de alguns medicamentos, considere as afirmativas abaixo relacionadas e assinale a 
correta: 
a) Qualquer fator que acelere o esvaziamento gástrico poderá aumentar a velocidade de absorção de um fármaco, ao 
passo que qualquer fator que retarde o esvaziamento intestinal provavelmente terá efeito similar, independente das 
características do fármaco. 
b) A velocidade de dissolução nos líquidos gastrintestinais é um fator base das chamadas preparações farmacêuticas de 
liberação controlada. 
c) A via retal é útil quando a ingestão oral não é possível, cerca de 50% da droga absorvida pelo reto passam pelo 
fígado; o potencial de metabolismo hepático de primeira passagem é assim, maior do que o de uma dose oral. 
d) A nitroglicerina é eficaz quando dada por via sublingual porque é iônica e tem alta lipossolubilidade. 
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16 - Poucos fármacos penetram rapidamente na pele integra. A absorção daqueles que o fazem é proporcional á 
área da superfície sobre a qual são aplicados e a sua lipossolubilidade, visto que a epiderme comporta-se como 
uma barreira lipídica. No entanto a derme é livremente permeável a muitos solutos, como conseqüência, a 
absorção sistêmica de drogas é muito mais rápida pela pele escoriada, queimada ou desnudada. Conforme texto 
acima é correto afirmar: 
a) A terapia de reposição transdérmica de progestogênio proporciona baixos níveis de manutenção de estradiol, 
minimizando o alto nível do metabólito estrona.  
b) Um emplasto contendo escopolamina aplicado atrás da orelha, libera uma quantidade suficiente de fármaco para a 
circulação sistêmica protegendo o usuário contra a inunção.  
c) A pele hidratada é menos permeável do que a ressecada. 
d) A inflamação e outras condições que aumentam o fluxo sangüíneo cutâneo também potencializam a absorção. 
 
17 - A biotransformação de fármacos e outros agentes xenobióticos em metabólitos mais hidrófilos, é portanto, 
essencial para o término de sua atividade biológica e para a eliminação desses compostos do organismo. Sobre 
biotransformação é correto afirmar: 
a) As reações de conjugação da fase II determinam a formação de uma ligação covalente entre um grupo funcional no 
composto original e o ácido glicuronico, o sulfato, o glutation, aminoácidos ou o acetato. 
b) Os sistemas enzimáticos envolvidos nas reações da fase II localizam-se principalmente no reticulo endoplasmático, 
enquanto os sistemas enzimáticos de conjugação da fase I ficam no citoplasma. 
c) A principal característica das reações de conjugação da fase I é sua necessidade de energia. 
d) A exposição a certos fármacos e a poluentes ambientais associa-se a diminuição da síntese de proteínas do citocromo 
P450. 
 
18 - Os sinais e sintomas de envenenamento crônico por chumbo podem ser divididos em seis categorias: 
gastrintestinais, neuromusculares, SNC, hematológicos, renais e outros. Eles podem ocorrer separadamente ou 
em combinação, a síndrome do SNC geralmente é mais comum entre as crianças, enquanto a síndrome 
gastrintestinal é mais prevalente em adultos. Analise as alternativas abaixo e marque a correta: 
a) O pontilhado basófilo é patognomônico do envenenamento por chumbo. 
b) A quelação é uma consideração quando as concentrações sangüíneas de chumbo são inferiores a 25 ug/dl. 
c) Um resultado hematológico mais comum da intoxicação crônica de chumbo é uma anemia microcitica hipocrômica. 
d) A anemia é atribuída a inibição da síntese de globina. 
 
19 - O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro, insípido, e não irritante que resulta da combustão 
incompleta de matéria orgânica. Sobre a reação do CO com a hemoglobina é correto afirmar: 
a) A toxicidade do CO deve-se a sua combinação com a hemoglobina para formar a carboxiemoglobina (COHb). 
b) O CO só é perigoso em altas concentrações. 
c) A redução na capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue é inversamente proporcional a quantidade de COHb 
presente. 
d) Embora se saiba há muito tempo que o CO é sintetizado no corpo durante a degradação do heme ainda assim ele tem 
papel fisiológico importante no transporte de substâncias. 
 
20 - A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício, sendo assim podemos afirmar que: 
I- O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que 
visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
II- O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 
III- A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 
IV- Dizem respeito também à saúde as ações que, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de 
bem-estar físico, mental e social. 
Marque a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Todas as afirmativas estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
21 - Como podemos definir vigilância sanitária? 
a) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde. 
b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
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c) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação 
e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 
d) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de atividades, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho. 
       
 22 - Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e 
recuperação da saúde. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.  Analise as afirmativas abaixo 
relacionadas e marque a correta: 
I- Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas 
expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento. 
II- É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, 
salvo através de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de 
entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 
III- Em qualquer caso de convênio não é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema 
Único de Saúde (SUS), submetendo-se a seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos 
que forem firmados. 
IV- Excetuam-se os serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de 
seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social. 
Marque a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e  II estão corretas. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - Sobre a lei Nº 8.142 de 28/12/90 é correto afirmar: 
a) Os recursos serão destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. 
b) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, 
parcelas de recursos previstos no inciso IV do art. 2° desta lei. 
c) Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar com, fundo de Saúde e conselho de Saúde. 
d) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
 
24 - O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. A representação dos 
usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. As 
Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 
regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
estes serão alocados como: 
I - Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 
indireta. 
II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional. 
III - Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde. 
IV - Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 
Marque a alternativa correta: 
a) Apenas a afirmativa a I está correta. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas.  
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25 - O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para saúde. Assim sendo a iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em caráter: 
a) Único. 
b) Complementar. 
c) De competência e atribuições vinculadas as secretárias de saúde municipais, estaduais e federal. 
d) De elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que 
caracterizam a assistência à saúde. 
 
26 - O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada 
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a 
Conferência de Saúde; e o Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, tem atuação na:  
a) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
b) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, mas 
não nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
c) Atua na formulação de estratégias, mas, não no controle da execução da política de saúde o qual é influenciado pelo 
legislativo municipal, na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
d) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído na esfera federal. 
 
27 - Os antagonistas de metais pesados possuem a capacidade comum de formar complexos com metais pesados 
e, portanto, evitar ou reverter a ligação de cátions metálicos aos ligantes do corpo esses agente são chamados 
quelantes. A eficácia de um agente quelante no tratamento de envenenamento por um metal pesado depende de 
vários fatores como a afinidade relativa do quelador pelo metal pesado em comparação com os metais corpóreos 
essenciais, a distribuição do quelador no corpo em comparação com a distribuição do metal e a capacidade do 
quelador em mobilizar o metal do corpo uma vez quelado. Conforme texto acima a propriedade terapêutica mais 
importante de um agente quelante seria:  
I- Substancial hidrossolubilidade, resistência á biotransformação, capacidade de atingir os locais de 
armazenamento do metal, capacidade de formar complexos não-tóxicos com metais tóxicos, capacidade de reter 
a atividade quelante no pH dos líquidos corpóreos, e a pronta excreção do quelato. 
II- Substancial lipossolubilidade, resistência á biotransformação, capacidade de atingir os locais de 
armazenamento do metal, capacidade de formar complexos não-tóxicos com metais tóxicos, capacidade de reter 
a atividade quelante no pH dos líquidos corpóreos, e a pronta excreção do quelato. 
III- Substancial hidrossolubilidade, resistência á biotransformação, capacidade de atingir os locais de 
armazenamento do metal, capacidade de formar complexos tóxicos com metais tóxicos, capacidade de reter a 
atividade quelante no pH dos líquidos corpóreos, e a pronta excreção do quelato. 
IV- Sua maior afinidade pelo metal do que a dos ligantes endógenos. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, III, IV estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa IV está correta. 

 
28 - Considera-se que os produtos medicamentosos são equivalentes farmacêuticos quando contém os mesmos 
ingredientes ativos e são idênticos em potência ou concentração, dose e via de administração. Com base no texto 
podemos definir: 
a) Não equivalência. 
b) Biotransformação. 
c) Bioequivalência. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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29 - Os benzimidazóis são agentes anti-helmínticos versáteis, sobretudo contra os nematódeos gastrintestinais, 
onde a sua ação não é ditada por sua concentração sistêmica. Têm solubilidade apenas limitada em água, como 
conseqüência, diferenças mínimas na solubilidade tendem a ter um efeito importante na absorção. Sobre a 
toxicidade, efeitos colaterais, precauções e contra-indicações podemos afirmar: 
a) O albendazol é o agente preferido para o tratamento dos casos inoperáveis de hidatidose e para profilaxia antes da 
remoção dos cistos. 
b) Diferente do mebendazol, o tiabendazol não provoca toxicidade sistêmica significativa em uso clínico rotineiro, 
mesmo na presença de anemia e desnutrição. 
c) O albendazol é o fármaco de escolha usado para terapêutica em gestantes. 
d) O albendazol é superior ao mebendazol para o tratamento da tricuríase. 
 
30 - O praziquantel é aprovado nos EUA apenas para terapia de esquistosomose e infestações hepáticas por 
fascíola , mas em outros países esta substância extremamente versátil e segura também é usada para tratar 
muitas infestações por outros trematódeos e cestódeos. O praziquantel é muito eficaz contra todas as espécies de 
esquitosomas que infestam os seres humanos. Sobre o praziquantel podemos afirmar: 
a) O praziquantel não é seguro para crianças abaixo de 6 anos de idade. 
b) É o fármaco de escolha para gestantes. 
c) É contra-indicado na cisticercose ocular, pois a resposta do hospedeiro pode produzir dano irreversível ao olho. 
d) A biodisponibilidade do praziquantel é aumentada pelos indutores dos citocromos hepáticos P450. 
 
 







